Para auxiliar na divulgação da atividade apontamos algumas perguntas que podem ser
abordadas pela imprensa. Também sugerimos respostas simples e diretas para facilitar
sua entrevista e trazer bons resultados à sua ação.
O que é o projeto EducAÇÃO Escoteira?
É um projeto nacional dos Escoteiros do Brasil, que quer oferecer aos estudantes a oportunidade
de interagir com crianças, adolescentes e jovens do Movimento Escoteiro em atividades
educativas. A ideia é levar o Grupo Escoteiro para dentro das escolas, na mesma data, em todo
o Brasil. Neste ano, em que acontece a primeira edição, a ação acontece no dia 20 de maio.
Quais os benefícios do projeto?
Pra nós, escoteiros, promover o EducAÇÃO Escoteira faz parte do comprometimento com a
educação para a vida, que se reflete em todas as dimensões dos jovens, os ajudando a evoluir e
crescer como pessoas, inclusive no que diz respeito ao progresso na educação formal.
Quais as vantagem para as escolas participarem do projeto?
Para as escolas, o EducAÇÃO Escoteira é uma oportunidade de desenvolvimento de atividades
de apoio à aprendizagem, de experimentação e pesquisa, principalmente na preservação do
meio ambiente e promoção da saúde. É um momento em que a educação não formal age como
complemento para a educação ensinada dentro da sala de aula.
Que atividades são propostas?
Todas as atividades sugeridas têm relação com a proposta curricular das escolas. Assim, os
alunos aprendem conteúdos através das atividades escoteiras que estimulam o trabalho em
equipe e a autonomia na tomada de decisões. Acontecem
Como é possível participar do 1º EducAÇÃO ESCOTEIRA?
Os grupos escoteiros entram em contato com a escola onde pretendem realizar o evento e,
juntos, decidem qual o período de duração e o horário mais adequado para realizar a ação. Caso
um grupo escoteiro ainda não tenha contatado a escola, ela pode buscar o grupo mais próximo
e demonstrar seu interesse em realizar a atividade.
O que a escola precisa fazer para participar?
É bastante simples, a escola só precisa ceder um espaço e divulgar o EducAÇÃO Escoteira para
seus alunos, incentivando a participação do maior número possível. Além disso, precisa indicar
alguns profissionais para acompanhar o desenvolvimento da ação e sua realização, no dia 20 de
maio.
Esteja preparado para responder perguntas sobre sua Unidade
Escoteira Local – reveja números, projetos em andamento, treine para
explicar rapidamente como funciona o ingresso de novos membros, o
que muda na vida de um jovem quando ele se torna escoteiro e que
atividades geralmente são desenvolvidas no grupo escoteiro.

